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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (54راقي )عالالحافظ شرح ألفية 
ي ث   - ف  ي  ح  ص  لت  ا َتل ف  ال َحد  َناد   - م خ  س  َسال  َوال َمز ي د  ف ي اإل  ر   َخف يُّ اإل 

عبد الكريم الخضيرالشيخ:    
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم. 

 ه وصحبه أجمعين.نبينا محمد وعلى آل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالىرحمه هللا -قال الحافظ العراقي 

 ف  ي  ح  ص  لت  ا
ْْْْْْْْْع  ال  و   ْْْْْْْْْد  و   ي  ر  ك  س  ْْْْْْْْْار  ال  اف  ن  ق ط ن ي  ص 
ْْْْي ال  ف ْْْْ ْْْْك   ن  ت  م  ْْْْت  ل  و  الص  ْْْْر   (اي   )س  ي   غ 

ْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْف   ف  ح  ص  ْْْْْْْْْالط   ه  ي  ْْْْْْْْْا  : ي  ر  ب   ق
ْْْْْْل  ط  أ  و   ْْْْْْا الت  و  ق  ْْْْْْي  ف   ف  ي  ح  ص  ْْْْْْا ظ  م   ار  ه 
ْْْْْْْْْْْْْو  و   ْْْْْْْْْْْْْع  ب   ل  اص  ْْْْْْْْْْْْْال  و   م  اص   ب  د  ح 
ْْْْْْْْو   ْْْْْْْْع  م  ال   ف  ح  ص  ْْْْْْْْإ  ى ن  ْْْْْْْْ   ع   ام  م   ه  ن 
ْْْْْْْْع  ب  و   ْْْْْْْْ م  ه  ض  ْْْْْْْْ ن  ظ  ْْْْْْْْو  ن   ن  و  ك  س   ه  ن 

 ج
 ج

ْْْْْْي  ف    ْْْْْْم  ْْْْْْب   ه  ا ل  ْْْْْْ اة  و  الْْْْْْر   ض  ع   اف  ح  ص 
ْْْْْْي     ْْْْْْال   أو   (ا)ش  ْْْْْْ اد  ن  س  ْْْْْْ ن  اب  ك   ر  د  الن 

ْْْْْْْْْْْْْْ  ر   ْْْْْْْْْْْْْْا   و   ()ب  ْْْْْْْْْْْْْْن  بالب   ا       ط  ق 
ْْْْو  ق  ك   م  ه  ل  ْْْْت ج  ْْْْرا (: )اح  ت ج  ْْْْان  )اح   (م ك 

ْْْْْْْ ْْْْْْْوا ل  و  ح  أ  ب  ب  ْْْْْْْم    ل ق  ي ف  س  ْْْْْْْح   ت ص 
ْْْْْْْْ ْْْْْْْْب  ق  ال   ن  ظ  ي     ل  ي  ْْْْْْْْد  ْْْْْْْْ  ه ( بح   )ال ع ن 
ْْْْْْف   ْْْْْْ ة  ا  قْْْْْْال : ش  ْْْْْْ اب  خ  ْْْْْْه  و  ن  ي ظ  ف   ن 

 

أمحا  نا محمد وعلى آله وأصححابه أممعحين،نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
د فححح وا اعتمححح ،د علحححى الصححححف دون ا خحححو عحححن الشحححيو وسحححببه احححو ا عتمحححا ،التصححححيف احححو الت ييحححر "التصْْْحيف"

 الكحن دحد يكحون ضحبهه لاحوه الححروا موافق ح ،اإلنسان على الصحف يقرأ الشيء على حسحب الححروا التحي أمامحه
و  يسححتدل علياححا بمححا  ،ن السححيا  ناححا   تفاححم مح ؛واحوا النححوق يقححا فححي ا سحماء أك ححر :، أدححولئللصحواب ودححد يخهحح
بينما المتون دد تفام من السيا ، وتنهق إوا كانت اللفظة متداولحة علحى الصحواب، بنحاء علحى محا  ،دبلاا وما بعداا

وا كانحت اللفظح ،تحخخر عناحاا ومحسبقاا  وا كحان صحورتاا  ،تحداولاا فيقحا فياحا التصححيف محن ال ريحب التحي يقح  ةوا  وا 
 .فتشتبه ب يراا ودا التصحي

 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
ْْْْْْْْْدارقطني صْْْْْْْْْنفا  ...................................    والعسْْْْْْْْْكري وال
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

سحححواء كحححان الت ييحححر فحححي الححححروا أو فحححي الضحححب  والشحححك ، أو فحححي  ،التصححححيف محححنام محححن يمعلحححه لمهلحححق الت ييحححر
: التصححححيف فحححي فحححي الححححروا والتحريحححف فحححي الشحححك ، ومحححنام محححن يقحححولالتصححححيف  المعنحححى، ومحححنام محححن يقحححول:

 لمعنى. ل لتحريفوا ،والشك  الحروا
ْْْْْْْْْدارقطني صْْْْْْْْْنفا  فيمْْْْْْا لْْْْْْه بعْْْْْْض الْْْْْْرواة صْْْْْْحفا    والعسْْْْْْْْْكري وال

 

 ،واناك من اشتار باوه النسبة واو أبو االل العسحكري  ،أبو أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري العسكري الحافظ 
لكححححن العسحححكري احححوا صححححاحب  ،محححن المالفحححاتومناحححا الفححححرو  فحححي الل حححة و يرامححححا  ،ا م حححال :لحححه مصحححنفات، مناححححا

 محن مالحف، شحرا محا يقحا فيحه التصححيفلحه أك حر  ،المصنفات في التصحيف، وله أك ر من مالف في احوا البحاب
ووكحر  ،هرائحف ونحوادر هاحوا أصح راا فحي أخبحار المصححفين، ووكحر فيح (تصحيفات المحد ين وأخبار المصححفين)

سحب لع محان بحن أبحي شحيبة أشحياء م ح  احوا النحوق فحي ون   ،لقحرآن الكحريمأشحياء محن تصححيفات القحراء، لحبعا ألفحا  ا
 :فقحال ،في رح  أخيحه :فقي  له "فمع  السقاية في رم  أخيه" :كر ب سناده دال: درأ ع مان بن أبي شيبةالقرآن، وَ 

ب ل { تحت الميم واحدة، بعضام صحف ن ا ال ج  يعنحي فحي الصحورة  "حبح نتفنحا ال"دحال:  [( سورة ا عحراا171)] }و ا    ن ت ق 
صورة الحرا يشحتبه ب يحره، وكحان العحرب علحى سحليقتام فحي  ،ووكرنا أنه في السابق اإلعمام  ير مومود ،متقاربة

 ،النخح  : " ديحوالنحح  باسحقات" :دحراءة بعضحام اووكرنحا سحابق  الصدر ا ول   يحتامون   إلى نق  و  إلى شك ، 
البخ  بعد، لكن استدل محن رد علحيام محن  :قرأنون و  خاء، يعني احتمال ت    ن ما فياا نقهة،   ؛  النح  :دال

باسحقات، فاحم يسحتدلون بسحيا  الكحالم ببعضحه  :  تق  ، سعات :يقول: إن كانت النح  و  بد فق  ،حيث المعنى
نحححه   ؛السحححند أربعحححةأسحححهر السحححند، يعنحححي يحححوكر  ال حححة ب مهحححول ،باعتبحححاريعنحححي علحححى بعحححا، والكتحححاب احححوا مهحححول 

 :اححوا الححديث صحححيل، دحال المصحححف ((عححم الرمح  صححنو أبيحه)) : ححم يحوكر التصحححيف كلمحة واحححدة، دحال ،متحخخر
رث مميح  إ  و   يح" :دحال "ميح  إ  ببينحةح  يحورث " :نعم واوا دال: صحف بعضام دولحه" عم الرم  ضيق أبيه"

محن دبلحك  لملحك إلحى ابحن ححزم أن احح   بحن عبحد امن أشد ما ودا أ ره في التصحيف دحال: كتحب سحليمان و  ."ب ينة
، فدعاء بام فخفصحف كاتبه فقرأ ،من المخن ين ا  ام، لكحن محا يتعلحق بحالقرآن حقيقحة مشحك اص: اخ   يعنحي، محدا
 مما يتندر به. صار حتى أنه 
أنححه كححان فححي أول تعلمححه القححرآن يححتعلم مححن المصحححف  -لححون عنححهالزيححات ينقحمححزة -نححه كححان فححي أول تعلمححه يقححول: إ

يحختي بعحا ا م لحة فحي الحنظم، " واحي المحوارا، الخوارج مكلبحين" ،مشكلة م   اوه "ولك الكتاب   زيت فيه" :رأفق
 دال:

ْْْْْْْْْدارقطني صْْْْْْْْْنفا  فيمْْْْْْا لْْْْْْه بعْْْْْْض الْْْْْْرواة صْْْْْْحفا    والعسْْْْْْْْْكري وال
 

 .واو المصحف ،يعني صنفا في اوا النوق
................................... 

ْْْْغ (اسْْْْت  )فْْْْي المْْْْتن كالصْْْْولي     ر  ي 

 فيمْْْْْْا لْْْْْْه بعْْْْْْض الْْْْْْرواة صْْْْْْحفا 
 ...............................اشْْي   

 

 .اشيئ  فقال: أماله الصولي  من شوال(( ا))من صام رمضان وأتبعه ستا  
 ..............أو السناد كابن الندر    ...................................
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 .صحفه ابن مرير الهبري  ،يسلملعتبة بن الندر ا ،الصحابةابن الندر اوا من 
ْْْْْْْْْْا  ْْْْْْْْْْه الطبْْْْْْْْْْري ق  صْْْْْْْْْْحف في

 

 ب ر................................ 
 ج

 ."ونقط  ا "بالباء والوال، بالباء  نعم بور
ْْْْْْْْْْا  ْْْْْْْْْْه الطبْْْْْْْْْْري ق  صْْْْْْْْْْحف في

 

 بْْْْْْْْْْْْْْْْ ر بالبْْْْْْْْْْْْْْْْا  ونقْْْْْْْْْْْْْْْْط  ا  
 ج

صلى هللا -تمر النبي اح" :من التصحيف ما ماء في حديث .لنون بدل الدال الماملة وبالنون، وبالباء بدل ايعني 
 ".احتمم: "فح   ص   "-عليه وسلم

ْْْْْْر ْْْْْْا ظه ْْْْْْوا التصْْْْْْحيف فيم  وأطلق
ْْْْْه  ج  ج ْْْْْان  "احْْْْْتجم" :كقول  "احتجْْْْْرا"مك

 ج
 

اتخححو حمححرة مححن سححعف النخحح ، احتمححر باححا يعنححي فححي يعنححي  ،احتمححر فححي المسححمد -السححالمعليححه الصححالة و -النبححي 
 ".احتمم في المسمد"ودت ا عتكاا، فصحفت 

ْْْْْْْوا  ج  والحْْْْْْْْْْْْْدب  وواصْْْْْْْْْْْْْل بعاصْْْْْْْْْْْْْم  ْْْْْْْأحول تصْْْْْْْحيف سْْْْْْْم  لقب  ج  ب
خر كولك على آيعني اناك تصحيف بصر، تنظر إلى الكلمة فتقرأاا على خالا الصواب، ودد تنقلاا إلى كتاب 

توازياحا فحي الميحزان ك إلحى كلمحة عتسما الكلمة فيصحفاا سم ،خالا الصواب، واناك ما يسمى بتصحيف السما
 ، وا حول صار ا حدب. عاصم صار واص  الصرفي، فم ال  

ْْْْْْْوا  ج  وواصْْْْْْْْْْْْْل بعاصْْْْْْْْْْْْْم والحْْْْْْْْْْْْْدب   ْْْْْْْأحول تصْْْْْْْحيف سْْْْْْْم  لقب  ج  ب
فر  بين واص  وعاصحم، فحي فحر ، وفحر  بحين ا ححدب وا ححول إ  إوا كحان الخح  علحى  هبالنسبة للبصر في نه 

حح و   ،ب ححيو  يفصحح  بعضححاا مححن بعححا كمححا ين ،فيححه الحححروا كمححا ينب ححي التعليححق الححوي   تبححين وأق هريححق المش 
، واححي شححر أنححواق ومححر اححوان النوعححان مححن أنححوق الخهححو  موادعاححا،فححي والححنق  دححد   تكححون  ،تظاححر أسححنان الحححرا

 الخهو .
ْْْْْْْوا  ج  وواصْْْْْْْْْْْْْل بعاصْْْْْْْْْْْْْم والحْْْْْْْْْْْْْدب   ْْْْْْْأحول تصْْْْْْْحيف سْْْْْْْم  لقب  ج  ب

 ،، واحوا ك يحر، تمحد اإلنسحان يسحما الكلمحة فحال يضحبهاا، لكن تسما وتصحفيعني البصر ما يخهخ في م   اوا
 .يختي بما يقارباا مما او على زنتاا

ْْْْْْْْ ه  وصْْْْْْْْحف المعنْْْْْْْْى إمْْْْْْْْام عن
 

 ................................... 
 

 ، واو من شيو  ا ئمة الستة.محمد بن م نى ،أبو موسى العنزي 
ْْْْْْْْ ه  وصْْْْْْْْحف المعنْْْْْْْْى إمْْْْْْْْام عن

 

ْْْْْْْْْ ه  ْْْْْْْْْل بحْْْْْْْْْدي  العن  ظْْْْْْْْْن القبي
 ج
 

يحوكر عنحه أنحه و  ،سيما وأنه عنزي  فظن العنزة القبيلة،   إوا صلى تركز له العنزة، -السالمعليه الصالة و -نبي ال
ن م ح  احوا إ والحوي ي لحب علحى الظحن .....،-صلى هللا عليحه وسحلم-صلى إلينا النبي  ،يقول: نحن دوم لنا شرا
صحلى إلينحا رسحول هللا  :يقحولأما إمام من شيو  البخاري ومسلم و يحرام   نه عرا باوا، ؛يكون من باب التنكيت

صحلى  :ودحال محن احوا محن سحكن النحون  حم رواه بحالمعنى، ، وأسحوأامحا يمشحي احوا إهالد ح ؟!- عليحه وسحلمهللاصلى -
ب ار فومحدام يصحلون ودحد ربهحوا فحي المحح ووكر بعضام أنحه دحدم إلحى بلحد ،إلى شاة -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 ،الفظ حعحاد رو  بحالمعنى محا يحتحاج   حم ،زةشاة، ربهواا في المحراب يصلون إلياحا، يعنحي بعحد أن سحكن النحون عن ح
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ربهحوا بحالمحراب شحاة،  ،وهبقحوا، إلحى شحاة -السحالمعليه الصحالة و -فقال: صلى النبي  ،اوه الرواية بالمعنى مائزة
 دال:

ْْْْْْْْهظْْْْْْْْوبعضْْْْْْْْهم   ج  فقْْال: شْْاة.........................    ن سْْْْْْْْكون نون
 .يعني إلى شاة

 .................خاب في ظنونه...  ...................................
فح وا وصح  ال بحاء  ،نعم الوي إوا وص  ا مر إلى اوا الحد، يعني المسخلة مفترضة في هالب علم يسما الحديث

 نه لو ادتصر على اللفظ ورواه  ؛للاوه بدايته لن يفإوا كانت  ،ولن يفلل ،به إلى اوا الحد فاوا خاب في ظنونه
وصححف المعنحى محن العصحا الحوي  على اللفظ عنحزة،اآلن أبو موسى  ،أك ر من مرة ما صحفه، ما فع  أو بلفظ

لفظحه ولفحظ  ،يسحتتر بحه -السحالمعليه الصالة و -حم  ما النبي كان ي   ،في هرفه الزنج الوي يوضا أمام المصلي
زة،  حم ن حكمحا احو فحي تسحكين النحون ع ايف درمتين و الث أيض  حالقبيلة واحد، اوا تصحيف درمة واحدة، لكن تص

الشححاة ا ن ححى مححن  ،ن، وا   فححالمعز  يححر الضححخز والشححاة حكمامححا واحححدوالعن حح ،بعححد ولححك التهبيححق والروايححة بححالمعنى
ب ار محر  علحى ولحك التهبيحق عنحده، فربهحوا فحي المحح ة أخحر ، ومحا ولحكيلالعنزة ا ن ى من الماعز فصحو  ،الضخن

د مسإلى الم يءك  واحد من مماعة المسمد ما يم وصار "بسكينة وفخر" "بسكينة وودار" :شاة، م   من صحف
 ،حف و  يسما محن العلمحاء المعحروفين بالضحب  واإلتقحانإ  ومعه سكين وفخر، فال شك أن الوي يعتمد على الصُّ 

 ،مامححا بلحح  مححن المنزلححة إ  أنححه يتفححاوت ،بححد أن يقححا و اححوا يقححا فححي المضحححكات،  و  يرامححا كتححب الضححب ، م حح 
ر ممححن يقححا منححه اححوا سححيما إوا سححخ     ،وبعضححام دححد يقححا منححه مححا يضحححك منححه ،عنححده م حح  اححوا بعحا النححاك يك ححر

والوالحدات يرضحعن "المشحااير دحال: اإلمحام دحرأ البارححة: ن بد أن يعادحب، ففحي مملحك إمحام محن ا ئمحة مح   ،ا مر
 ،فقرأاا كمحا سحما ،لرم اوا ابوكخنه ودا في نفسه شيء من السخرية  ،اشديد   ااإلمام ضحك  ضحك اوا  "أزوامان

و فلة وعدم دصحد  وان عن سوتاب عنه أو كا عن عمدالوي يعير أخاه بما ودا منه سواء كان  ،اإلنسان يعادب
 ؟نعم ،بد أن يقا  

 . .طالب:.....
 نعم؟  ،الضب  شر  ، نه دل على عدم الضب  إوا ك ر يمرا به؛

 . .طالب:.....
 ،مصححنفات فححي اححوا البححاب يححرة كالماتلححف،  كتححبوكتححب المشححتبه، و  ،نسححاباححوه كتححب ا نسححاب كفيلححة باححا، كتححب ا 
كتب ك يرة في اوا الباب  (المشتبه) :وكتاب الوابي المنتبه(،تبصير ) :بعني من أممعاا كتاب الحافظ ابن حمر

ترممحة  نسحاب العينحي فحيألبالنسحبة ل ،تضحب  اوبالنسبة لأللفا  كتب ال ريب تضب ، والشروا أيض   ،بالنسبة للرواة
بعحي بحن ر   ،ملحيدحال: البَ  ،علحى الصحواب اوفي موضا  الث ضبها ،ليممرير بن عبد هللا في موضعين دال: الب  

حح بححن ، وا ك ححر علححى ضححب  الربيححا والمنححوري فححي تاححويب السححنن ضححبهه بالخححاء المعممححة ،هه بالماملححةراش ضححب  ح 
 ،ر من الكتب التي هبعحت الربيحا بحن خيح مفي ك ي اتمدونا "بخي مخخرين "المتمن وضبهه بعا من ترمم  ،مي خ  

ا  ك يححر ،خ ححيم، و يححر اححوا ك يححر ا بالتصحح يرلكححن صححوابا  ؛وسححببه ا عتمححاد علححى الصحححف ،التصحححيف هيقححا فيححمححدا
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، لكحن بحالنظر إلحى بعيحديعني الفعلة فعلحة التصححيف ارتباهاحا بالتسحمية  ،التصحيف :ولولك نسب إليه، ولولك دي 
وأما المعنى المهابق فاو التحريحف، واحو ا نححراا  ،ايف  حو من الصحف سمي تصالتصحيف ا خأن السبب في 

كلححه تحريححف، أمحححا  ،بحححالمعنى ،بالشححك  ،بححالحرا ،باللفظححة عححن هريقاححا وسحححنناا الصحححيل، سححواء كححان ولحححك بححاللفظ
  علياا، نعم. دتصحيف فمراعاة للسبب المودا في التصحيف، واو ا خو من الصحف وا عتما

ت ل ف   ي    م خ  د   ال ح 
ْْْْْْْْر   ْْْْْْْْت ن  آخ  ْْْْْْْْاه  م  ْْْْْْْْت ن  إ ن  ن اف   و ال م 

ْْْْْت ن   م  ر د  )ك  ْْْْْو  و  ( (   ي  ْْْْْد  ْْْْْ   )   ع   م 
ْْْْْل  ب ْْْْْه   أ و   م  ا ف اع  ْْْْْد  َ  ب  ْْْْْ ْْْْْن ن  ن س      ف 

 ج

ْْْْْْْْْْاف ر    ْْْْْْْْْْ   ت ن  ْْْْْْْْْْ   ف  م  ْْْْْْْْْْن  ال ج  ك   و أ م 
و ا ْْْْْْْْْد  ْْْْْْْْْر  ع  ف  ْْْْْْْْْْ    و  ي  لْ لطْ ب ْْْْْْْْْالن ف   ف 

ْْْْْْْْن  ب ال   ل  م  ْْْْْْْْْ م  و اع  ج  ْْْْْْْْب ه  أ و     ف ر   ش 
 

 :-هللا عليهرحمة –يقول الناظم 
وحقيقتححه أن يومححد حححدي ان متضححادان فححي الظححاار، وأمححا فححي البححاهن فححال يمكححن أن يومححد حححديث  "مختلْْف الحْْدي "

واي وحي من  ة،من مشكاة واحد ا حاديث ن  ؛،   يمكن ابتمضاد في المعنى لحديث آخر وكالاما صحيل 
ق  ع ن  ال  هللا،  م ا ي نط  ي  ي وح ى{*  ه و   }و  ح  ْان  في ا ختالا عن الوحي ون   [( سورة النمم4-3)] إ ن  ه و  إ    و  ل ْو  ك  }و 

ث ير ا{ ت   ف ا ك  وا  ف يه  اخ  د  ج  ر  ّللا   ل و  ي  ند  غ    يمكحن لكن الوي من عند هللا ومحن مشحكاة واححدة  [( سورة النساء28)] م ن  ع 
 محن عنحد هللا  نحه لحيك يحص  فيه اخحتالا؛من شخ  واحد و بشر كالم يصدر ودد يومد بالنسبة لل ،أن يختلف

ث يْْر ا{ ْْا ك  ت   ف  وا  ف يْْه  اخ  ْْد  ج  ْْر  ّللا   ل و  ي  نْْد  غ  ْْن  ع  ْْان  م  ل ْْو  ك  يعنححي مححن عنححد  يححر هللا لومححدوا فيححه  [( سححورة النسححاء28)] }و 
في اآليحات  اك ير   ادد يقول دائ : ومدنا اختالف   ،  يومد فيه اختالا -م  وعال-لكن الوي من عند هللا  ،ااختالف  

وأما في الحقيقة والباهن   اختالا، اوا الوي يبح ه أاح  العلحم  ،اوا اختالا في الظاار :وفي ا حاديث، نقول
أو احا اخحتالا ، وألفت فيه المالفات من أولاحا و المشك  :ودد يقال له ،في اوا الموضا الوي او مختلف الحديث

، فبعا أبواب ا ممن أو او باب  ،إلمام الشافعي، على خالا بينام ا  او مالف مستق  لاوا النوقالحديث ل
محن ا صح   ،إنحه مفحرد :نام محن دحالمف ،وأفرد ،اوا من أبواب ا م، واوا عليه ا ك ر ،الشافعية يقول: ليك بمفرد
ب اومحنام محن يقحول: إنحه بحاب محن أبحو  ،الححديثكما ألف الرسالة، ألحف اخحتالا  مستقالا  األفه اإلمام الشافعي كتاب  

، أو أفحرد سواء أضيف إلى كتحاب وأدخح  فحي كتحاب ا م الكبيحر ،المقصود أنه كتاب متكام  ،والمسخلة سالة ،ا م
حححتخعنحححه، ألحححف فحححي م وكتابحححه عليحححه  (تخويححح  مختلحححف الححححديث)ألحححف فيحححه ابحححن دتيبحححة  ،ابحححن دتيبحححة الحححف الححححديث أيض 

ن عححرا بالعنايححة باححوا النححوق مححن مححبححة عححن بعححا ا خححتالا فححي بعححا المححواهن، ومف فححي اإلماوضححع   ،اسححتدراك
 ،إمام ا ئمة :، يهلق عليه شيخ اإلسالم و يرهبن إسحا  بن خزيمةم الحديث اإلمام ابن خزيمة، محمد أنواق علو 

لححولك و  ؛افمححن كححان عنححده شححيء مححن ولححك فليححختني  ولححف بينامحح ،ويقححول:   أعححرا حححدي ين متضححادين متعارضححين
أو  ،لكن   يعني أنه أححا  بكح  شحيء ،ودد عرا باوا ،ما يوفق بين ا حاديث اك ير   :تمدون في ترامم صحيحه
ح   يححامن  ))يعنححي حكحم علححى حححديث حسحنه أك ححر أاحح  العلحم  ،  ،أنحه   يشححك  عليحه شححيء فححيخ  نفسححه  اأحححد دوم 

اللاححم باعححد بينححي )): بحححديث  نححه معححارا ؟لمححاوا ،اححوا الحححديث موضححوق اححوا لححيك بصحححيلدححال:  ((بححدعوة دوناححم
معحححارا بمحححا فحححي  ،دحححال: الححححديث ال حححاني موضحححوق -رحمحححه هللا-ابحححن خزيمحححة احححوا خححح  نفسحححه،  وبحححين خهايحححاي((
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حمحا أنحه م   ،بما او أصل منه، فدل على أنحه   ي بحت ،الصحيل  ،والتوفيحق ظحاار ،ن عنحد ممحا محن أاح  العلحمحس 
إمحام يحام النحاك  ال: المحظور الحدعاء الحوي يحامن عليحه، يعنحي محا يمكحند -رحمه هللا-سا ، يعني شيخ اإلسالم 

 ،محين: آيقولحون و للاحم عحافني فحيمن عافيحت : آمحين، افحيمن احديت، والنحاك يقولحون  أاحدنياللاحم  ويقول في القنحوت:
ا عليه إوا خ  نفسه بدعوة دونام، او   دد يحم  اوا بعضام على أن يدعو عليه، يمكن يدعىب ،اوا   يموز
 .-تعالى رحمه هللا- اإلسالمرأي شيخ 

أمحا محا  ،المحخمومالسخاوي له مواب يقول: يمكن حمح  الحدعاء الممنحوق فحي الحدعاء الحوي   يشحترك فيحه اإلمحام محا 
احححوا يمحححوز أن يخححح  نفسحححه، دعحححاء  يشحححترك اإلمحححام محححا المحححخموم كحححدعاء ا سحححتفتاا والحححدعاء بحححين السحححمدتين مححح ال  

والمحخموم كحولك،  ،وارحمنحي يا فر لوبين السمدتين اإلمام يقول: ربي  ،المخموم يسحتفتلا ستفتاا اإلمام يستفتل و 
 إلى آخره.  ..وارحمنا اربنا ا فر لن :اإلمام لفال يلزم أن يقو 
 . .طالب:.....

علحى  ،بمحا   يشحترك معحه المحخمومدعحاء اإلمحام يحدعو فحي سحموده  يعنحي مح ال  ب شيخ اإلسالم أخ ، إيه او إيه م
 نحه   يححامن عليحه احوا، وعنحد السحخاوي   يمحوز؛  ن المحخموم   يقولاححا،  ؛يمحوز ،يخ اإلسحالم محا يخحالفرأي شح
 نعم؟ 

 . .طالب:.....
 به اإلمام.  يدعو بم   ما يدعولكن ما  ،يدعو

 . .طالب:.....
دعاء بحححين وم ححح  الححح ،م ححح  ا سحححتفتاا ،السحححخاوي محححا فيحححه إ  الحححدعاء المشحححترك الحححوي محححاءت بحححه النصحححو  ،   

 ن دعحاء السحمود فيحه شحيء منصحو ؟  ارد اإلمام   يموز أن يفحرد نفسحه؛لكن لو زاد عن الو  ،السمدتين بالوارد
يحدعون بحه، باحوا الحدعاء الحوي   يمحوز أن يخح  نفسحه،  حتمحال أن المحخمومين    اإو   ،شحيء منصحو  هفيح محا

 ؟به، نعم يدعو
 . .طالب:.....
 أي مشروق. 
 . .طالب:.....

يتفقون عليه ما يحتاج يمما، إوا تصور انفراد  للمميا ا، إوا كان مشروع  للمميا االمشروق إوا كان مشروع     ، 
 أن يفرد.  ه  يموز لاإلمام باوا الدعاء 

 . .طالب:.....
يعنحي احوا الكحالم ينقح   ،واحوه تنقح  عنحه ،فحي صححيحه ك يحر محن احواليك له كتاب مهبوق يخ  اوا الفن، لكن 

 .عنه
 . .طالب:.....

 أي نعم اوا أشار ما دي .
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 . .طالب:.....
بعحد  يرد على ك  حال يقوله، ن أن المخمومن يخ  نفسه إ  فيما ي لب على الظيتقي اإلمام بقدر اإلمكان أ ، 

 د: اللاحم باعحاإلمحاموي اسحتفتل بحه اإلمحام، دحد يقحول يسحتفتل ب يحر ا سحتفتاا الحعلحى كحالم السحخاوي أن المحخموم دحد 
منضححب  أك ححر، الهحححاوي لححه فكححالم شححيخ اإلسححالم  ،والمححخموم يقححول: سححبحانك اللاححم وبحمححدك ،بينححي وبححين خهايححاي
ن كحان عليحه محا ،فامحه ، ودحوةوفيه ما يدل على براعته ،كتاب كبير (مشك  الحديث) :كتاب كبير اسمه يالححظ  وا 

 ابن فورك ودد عحرا بالبدعحة لكن م   (انهمشك  الحديث وبي) :له اأيض   ابن فورك ،أحد يسلم هما في ،في بعضه
لعبححد هللا بححن  (مشححكالت ا حاديححث) :فيححه كتححاب اسححمه ،التححي تتعلححق بالعقائححدبححين ا حاديححث    يححامن علححى التوفيححق

 .لكنه في أول أمره ألف مالفات نافعة ،الزائ  المنحرا الملحد ،علي القصيمي
 ،راا مححن أاححم وظححائفام التوفيححق بححين ا حاديححث المختلفححةوالشحح ،علححى كحح  حححال المالفححات فححي مختلححف الحححديث ك يححرة

حح ،وا ا خححتالا والتضحاد إنمحا اححو فحي الظحاار، وأمحا فححي البحاهن فحالفنحا أن م ح  احر وع دححد  ؛يا خحتالا نسحب اوأيض 
وا كحان الحن  الصححيل  آبح  احو محكحم عنحد شحخ   ،لشخ  ويكون مما   اختالا فيحه ااختالف   يبدو  خحر، وا 

النقح  الصححيل    ،ن   يعحارا النقح  الصححيل ال حاني يعنحي محن بحاب أولحىلعق  الصحريل فلحئيمكن أن يعارا ا
ولعبححت باححا  ،أمححا العقححول التححي امتالتاححا الشححياهين ،يعنححي البححادي علححى فهرتححه ،يلر   الصححيمكححن أن يعححارا العقحح

 :عقول، الوي هبا باسملصريل المف ن اوا   عبرة باا، ولشيخ اإلسالم كتاب في موافقة صحيل المنقول  ءا اوا
 كتاب من أعظم الكتب في اوا الباب. ،تعارا العق  والنق  درء
 :-رحمه هللا-دال 

ْْْْْْْْر   ْْْْْْْْتن آخ ْْْْْْْْاه م ْْْْْْْْتن إن ناف ْْْْْْْْْْافر      والم ْْْْْْْْْْ  تن ْْْْْْْْْْ  ف ْْْْْْْْْْن الجم  ج  وأمك
وا أمكححححن الممححححا لححححزم وومححححب المصححححير إليححححه وحينئححححو   ،إوا أمكححححن الممححححا تعححححين بمميححححا  نححححه عمحححح   ؛  اخححححتالا، وا 

عضاا، فح وا أمكحن الممحا فحال  نه إل اء لبعا ا حاديث وعم  بب ؛ا القول بالترميل أو بالنسخا حاديث، بخال
 تنافر.

ْْْْْْْْْْ    كمْْْْْتن )  يْْْْْورد( مْْْْْ  )  عْْْْْدو (  ر عْْْْْْْْْْدوافْْْْْْْْْْالنفي للطبْْْْْْْْْْ  وف 
 

ر محن الممحووم وف ح ،و  صحفر ،و  اامحة ،و  هيحرة ،  عحدو  )) :في الحديث الصحيل المخرج عند البخاري و يحره
حح (ن ا سححد(فححرارك محح يعنححي  (علححى مصححل( ا    يححورد ممححر  ))أنححه دححال:  -السححالمعليححه الصححالة و - اوصححل عنححه أيض 
 ،اختالا ظاار ((فر من الممووم))ما أنه دال:  ))  عدو ((ب  صحيحة، ريضة على صاحب إب  مصاحب إ
ا محن إيحراد إبلحه علحى محر  ؟ ولمحاوا يمنحا الملمحاوا نفحر ؟ إوا كحان   عحدو  ويخمر بحالفرار ))  عدو ((: كيف يقول

، ال اوا تعارا في الظاارعلى ك  ح ؟ويناى عن اإليراد ،له داعي يامر بالفرار ما إوا كان   عدو   ،صلالم  
 وللعلماء مسالك لرفا اوا التعارا. 

و  يسري بواته من المريا إلى السحليم، فحالنفي  ،يعني أن المرا   يتعد  بهبعه ((عدو    )) "فالنفي للطب "
 ن ا خححتال   ؛ ن ا خححتال  سححبب ؛بححالفرار وا مححرو  يسححري بواتححه،  ،يعنححي أن المححرا   ينتقحح  بهبعححه ،للهبححا

 ،العدو  الم بتحةإلى السليم بواته، و  يعني العدو  المنفية كون المرا ينتق  من المريا ،بالمريا سبب للعدو  
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دححد يومححد  ،سححبب  نتقححال المححرا -المححريا بالسححليم اخححتال - ؛  ن ا خححتال رار والناححي عححن اإليححرادا مححر بححالف
مححن  -محح  وعححال-لكنححه سححبب، فيبقححى ا مححر بححالفرار مححن أمحح  أ  ينتقحح  المححرا بتقححدير هللا  ،المسححبب ودححد   يومححد

محح  -مححن  يححر تقححدير هللا  ويسححري  ،نتقحح  مححن المححريا إلححى السححليم بهبعححهالسححليم،    ن المححرا ي المححريا إلححى
ن -مح  وعحال-واوا معروا أن ا هباء كلام على اوا، يرون أن العدو  مومحودة، لكناحا بتقحدير هللا  ،-وعال ، وا 

  (  عحدو )): دحول ماءنحا فيحهكحن احوا القدماء يرون أنحه يسحري بواتحه، ل ا هباء ءيسمونام حكما وينكان بعا ال
 ((  عحدو  )) :لكن المنفحي بقولحه ،واو إ بات العدو   ،اوا المسلك ا ول ،وأا  الماالية على اوا ي بتون العدو  
حح انححاك انتقححال المححرا بهبعححه وسححريانه بنفسححه، نححه   عححدو  البتححة، يعنححي تخححال  : إمححن أاحح  العلححم مححن يقححول اأيض 

  )) خحر ، السحليمة ا اإلبح بيناحا وبحين  فحر   هفيح محا ءب  سحليمة محا إبح  مربحا، إكما تخال  سليم اممووم   امريض  
اححوا مححن  :؟ دححالوا((اد ممححر  ور   يحح))و ((ر مححن الممححوومف حح)) :كيححف يقححول اويبقححى النفححي علححى عمومححه، إو   ((عححدو  

يقحول: دحد يقححدر علحى احوا الشححخ  الحوي اخحتل  بححالمريا أن يصحاب بم حح   ؟بحاب سحد الوريعححة، كيحف سحد الوريعححة
حح محح  -مححن هللا  بم حح  اححوا المححرا ابتححداء   يصححاب ،أو  يححر مححريا ال ححاني امرضححه ب ححا النظححر عححن كونححه مريض 

وا أ بحت فحي نفسحه  بحوت العحدو   ،فيقحا فحي نفسحه  بحوت العحدو  كما أصيب ا ول،  -وعال ودحا فحي ححرج عظحيم  وا 
احوا  ؟آخحر والمحرا انتقح  محن محريا إلحى ((  عدو  )) :-صلى هللا عليه وسلم- كيف يقول النبي ،ما الحديث

عليه -وماء المواب من النبي  ،وا   فال ينتق  المرا البتة ،ى وان المخال او الحرج الوي ينب ي أ  يتهر  إل
فمححن أعححد  )) :دححال ؟م لاححاة تخححال  المريضححة المربححاء فتمححرب يمبحح  السححللمححا دححالوا: إننححا نححر  اإل -السححالمالصححالة و 
فمحن )) :دولحه   بسحبب معاشحرته ومخالهتحه للمحريا، ،ء  تحداا المحرا ابدلي  على أن ال اني أصحيب باحو ((؟ا ول

، عحةوا محر بحالفرار والناحي عحن اإليحراد إنمحا احو محن بحاب سحد الوري ،  عحدو  البتحةدليح  علحى أنحه  ((؟عد  ا ولأ 
صحلى -أن الرسحول   نه إوا ودا في نفسه أن المرا انتقح  محن المحريا إليحه محا أنحه يعحرا ؛وحفظ ايبة الن 
فيقحا فحي  ، ن الححديث خحالف الوادحا عنحده شيء محن الخلح ؛ دد يقا في نفسه ((  عدو  ))دال:  -هللا عليه وسلم

إنكار الحديث أو الشك فيه، ما أن الحديث ممما على صحته، فالناي عن اإليراد وا مر بحالفرار محن احوه نفسه 
 .الحي ية

حإ  في  اوا عام في مميا ا مراا ((  عدو  )) :منام من يقول ح وامالم    ))  نحه دحال: ؛وام ينتقح خاصحة، فالم 
 نحه ينتقح ، وعلحى كح  ححال ا هبحاء ي بتحون  ؛ر محن الممحووم إ  فحي المحواميعني في مميا ا محراا، ف ح ((عدو  

والمقحدر  ،لهحة سحببافمعح  المخ ،-مح  وعحال-قحدير هللا تناحا بإ :-المسلم منام يقحول-لكنام يقولون  ،اوه العدو  
حح ،، اححوا يفاححم مححن ا مححر بححالفرار-محح  وعححال-والمسححبب اححو هللا  الناححي عححن اإليححراد، واححوا عليححه محح  ا هبححاء  اوأيض 

ح مدام يحتاهون  نفسام ول يرام، م  ا هباء، تاآلن تمحد الحوائح  وا سحباب تبحول،  اإوا أرادوا أن يباشروا مريض 
اإلنسحان أن يعنحي   يظحن  ،وما ولك يصحابون  ،عقمون هارون وي  والدساسات، يحتاهون لولك، تمدام ي   الكمامات

 عن اإلصابة.  منخ   اوه ا حتياهات في  بول إوا
ك إوا كل عنده أو أسرق الناك باإلصابة، تمد بعا النا ،من العدو  تمده أشد الناك والمالحظ أن الوي يخاا
وبعحا النحاك عحادي يشحرب محن اإلنحاء الحوي  ،اوا حص  عنحده محا حصح ب أو شيء من أحد أو عهك أو ت اء
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 ن  ؛العظحيم حان هللابسح ،أدح  النحاك إصحابة -ون هللابح -وتمد اوا  ،عليه ما ،مريا سليم ،شرب منه زيد وعبيد
اآلن فر  ا مسحام اآلن بحين دبح   ال حين وأربعحين وخمسحين  انظرو الناك إوا اعتمدوا على احتياهاتام وكلوا إلياا، 

تمححد وسححائ  و  ،مححيعححن اآلد فضححال   ؟المححانا مححاسححنة، يعنححي كانححت الاححرة تححختي وتشححرب مححن اإلنححاء ويشححرب بعححداا، و 
لححى ودححت دريححب والمححاء يشححرب مححن البراميحح  أصححفر، أصححفر  ،  تومححد أصححال   ..،وسححائ  ،التعقححيم وسححائ  ،التنقيححة وا 
فمحن أراد أن يشحرب وضحا ال تحرة اكحوا تصحير  ،دلحيال   واصحار النحاك يعنحي تهحور ، و  تضرروا،  م بعد ولك يشرب
؛  ن محا تضحرر تضحررمحا  -بح ون هللا-ولو شحرب بحدوناا  ،بح... ي، ويبقى باا أشياء سوداء ك يرة يعني ما اافلتر  

ححح ،باحححا النظافحححة مهلوبحححة والشحححرق محححاءا حتياهحححات  ،ممنوعحححة احححان: إ  نقحححول ا حتياهحححاتفاحححوه  يحححره،   الكحححن أيض 
نعحم  ،ب أو كحل، أو ت حاءالقيامحة عنحده شحيء مضححك، يعنحي لحو عهحك إنسحان دامحتالوسواك إلى حد يص  إلحى 

 اآلخحر مقابح لكحن محا ولحك الهحرا  ،إوا عهحك أو حصح  منحه شحيء، محخمور باحواوماحه على اإلنسان أن يخمحر 
حح  ،مححن العححين اآلن ال يوكحح  إلححى احتياهاتححه، م حح  العححين الححوي يخححاالححئ ؛ينب ححي أ  يشححدد فححي اححوا البححاب اولححك أيض 

وا دال ،وتمده يتحسك من ك  إنسان محده أسحرق ت ،مومحب و  شحيءفحي  ومحا ، : محا شحاء هللا، دحاوكر هللا ،كوا :وا 
  بعلحم و  بعمح   الحيك متميحز  اوا، وكان في شخ   ير متميحز بومحه محن الومحه، يعنحي الناك باإلصابة بالعين 

كتب لك حسنة، ما : ما شاء هللا يه دال: د ما عنده شيء، وك  من رآ  ،ولد و  تلد و  بممال و  بمال و  أا  و 
 ،سحبحان هللا ،بحالعين، ومحا أك حر ا محراا بالنسحبة لحواك الرمح  يخشحى أن يصحيبه ،  ،دصده أنحه محن أمح  الحوكر

 ،على احوه ا حتياهحات مشحك  ا عتمادلكن  ..،أو كون اإلنسان ،ا حتياهات ليست اوه دعو  للتقلي  من شخن
حح ، يعنححي فححي كتححب تفححري إفححرا  و  فححي مميححا أمححوره    افعلححى اإلنسححان أن يكححون متوسححه   ،مشححك  اال لححو فياححا أيض 

لكنحه محاء  ،ني يخك  ما الكالب في المزابح ، يعنحي اح  يحختي الشحرق بم ح  احوا؟  رَ ك القَ وفية يقولون: إن أويالص
حو  ((  وليخكلاحاللقمحة أو ودعحت فلحيم  محا باحا محن أوإوا سقهت ا)) الشرق بح فحي إنحاء ودحا الحوباب إوا )) :امحاء أيض 

ونز لحسحمونه انفيي تح، مسحخلة الي احي نازلحةتحلوادحا اآلن التفري ، وعنحدنا اآلن ايعني   إفرا  و   (أحدكم فلي مسه(
  بحيا و  أي شحيء يتعلحق  ،محن مشحتقاتاا ااك محن يبحال  محا يمكحن أن يشحتري شحيئ  اإلنسان من الن الهيور، تمد

و  يومحد محرا باحوا ا سحم، فاحوا إفحرا  واحوا تفحري ، دحد  ،اوا الكالم ليك بصحيل اأبد   :بالهيور، وبعضام يقول
 ،و  يمحيء كحوا ،هحائر يءاك وبعضحام ي لحق النوافحو   يمحبخن يتخحوا النح ،لكن ليك ا مر إلى اوا الحد ،يومد

ودححا  ،اسحةالحمححد هلل، فمحن احوا البححاب علحى اإلنسحان إن يتوسحح  فحي مميحا أمححوره،   تكحن حياتحه شححقاء وتعيحا أخحي 
ن مححا أظحح ؟!لوفيححات بالنسححبة لبنححي آدمودححا مححن ا كححم مححن حالححة !؟يعنححي معنااححا أن النححاك مححاتوا ،هححائر علححى المححدار

ه كلاحا، يعنحي ور فحي أمح اوصلوا إلى  ال ين إلى اآلن، من ستة مليارات، فعلى اوا علحى اإلنسحان أن يكحون متوسحه  
تحى النماسحات أكلواحا فيمحا زعمحوا، وكحروا ..، حيخك  امبعضأن بعا كتب المتصوفة نسب في ما    يصير م  

يححختي ديححن  يخكحح  العقححارب، احح  ،يخكحح  الحيححات ،لنماسححات، وبعضححام يخكحح  السححمعححن بعححا أوليححائام أناححم يححخكلون ا
 نعم.  ،ما يمكن ؟!بم   اوا

 . .طالب:.....
 إي نعم.
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 . .طالب:.....
أن اإلصحابة بالمخالهحة  رأوااحوا المحرا يسحري محن فحالن إلحى فحالن، أو  ا  ا هباء من مرمحاتام أنام رأوالكن 

 .بت شيء من اواما ي  ؟أك ر من اإلصابة ب يراا
 . .طالب:.....

 أو ضعف التوك  عنده.  ،فاوا دلي  على عدم التوك  ،واوا الوي وكرناه بالنسبة لمن يتخوا أك ر من الالزم
 . .طالب:.....
 له تندفا عنه اوه ا مور كالعين.شك أن التوك  يعهي اإلنسان من القوة ما يمع هاو ما في

"فْْر انححا دححال:  "أو  " : نححه دححال ؛إوا لححم يمكححن ،ا العمحح  بمميححا ا حاديححث ن فححي الممحح ؛إوا أمكححن الممححا تعححين
 اعدو  ، افر عنه مسرع   ،ايعني مسرع   ،اعدو   مصدر عدا يعدو   : انتقال المرا، وعدو العدو   ((عدو  ))   "اعدو  

 . يعني   يمكن المما بين النصو  "أو  " ،نعم ،ايعني مسرع  
 ...................................  مل به..............فنن نسَ بدا فع

 عرا التاريخ. اوا إوا ،حينئو  والمتخخر ناسخ، و  إشكال  ،يعني عرا المتقدم من المتخخر فالمتقدم منسو 
 أو ...............................  عمل به  ا......فنن نسَ بدا ف......
و  عرفححححت المتقححححدم مححححن المتححححخخر فعنححححدك التححححرميل،  ،توفححححق النسححححخ فححححرمل، يعنححححي مححححا اسححححتهعت أن يعنححححي لححححم يبححححد  

وكحر مناحا  (را حاآلا عتبحار لمعرفحة الناسحخ والمنسحو  محن )، وكحر مناحا الححازمي فحي مقدمحة اوالمرمحات ك يحرة محدا 
، فححي تعليقححه علححى إلححى مائححة وعشححرة مححن المرمحححات وزاد بعضححام حتححى أوصححلاا النححاظم ،خمسححين مححن المرمحححات

 (.واإليضااالتقييد ) امقدمة ابن الصال
................................... 

 

   عملْْْْْْْْْن بالشْْْْْْْْْبه  ام و أو   فْْْْْْْْْرج    
، و  اسحتهعنا أن نحرمل ،أو من الخبرين، هيب ما استهعنا أن نوفق و  عرفنا تاريخ ،يعني بالرامل من الحدي ين

ف نححك إن عملحت بخحححداما فعملححك بححه ممححرد  بالمراححح  المححوكورة نححك إوا لححم تسححتها أن تتعامحح  محا الححن   التودحف؛
محن  فحال بحد  يمحوز بححال،  احوا ،احوا ممنحوق ، فيحرمل باحواه،هاحوا  هاحإلير من اتخاو اإلنسان ، ودد ماء التحواواء

، وا ستحسحان الكحالم حسن ويستروا ويمي  محن  يحر محرملتوبعضام يس ،لم يومد فالتودفن المرمل المعتبر، ف 
  ؟نعم ،من استحسن فقد شرق :حتى دي  ،فيه  ا  العلم معروا

 . .طالب:.....
 ا لفية. نريد أن نكم  اوا الباب على شان يكون اوا آخر دروك

 . .طالب:.....
 كيف؟ 

 . .طالب:.....
 را التاريخ يقدم.إوا ع  

 . .طالب:.....
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  ؟، النسخ النسخ عم  بالن ، 
 . .طالب:.....

ْن  آي ْة {كنحه إامحال بحدلي  شحرعي، ل ؛والترميل إامال، إامال للمرموا هيب َ  م  ْ ْا ن نس  وواك  [( سحورة البقحرة101)] }م 
 .اك ير   ايعني بعا المرمحات التي يعتمداا أا  العلم يعني مما اختلف فياا اختالف   ،إامال باسترواا
 . .طالب:.....

.  
 . .طالب:.....

 .اد  وتعم  واح اي تام  واحد   سواء في الترميل أو في النسخ تب أنت
 . .طالب:.....
 ين، ترميل إامال كلي  حد النصين.كلي  حد النص ،او كلي

 . .طالب:.....
 نعم.  ،ولولك ددم النسخ أولى، القول بالنسخ أولى من القول بالترميل، نعم ادرأ

ال   س  ر  ف ي  ال  ن اد   خ  س  د  ف ي ال  ي   و ال م   
ْْْْْْْْْْْْْْْا    ْْْْْْْْْْْْْْْم ا   و ال ل  ق  م  الس  ْْْْْْْْْْْْْْْد   و ع 

ْْْْْ ي  ْْْْْ  ا    ْْْْْن د  ك  ْْْْْي الس  ْْْْْم  ر او  ف  ة  اس   اد 
ْْْْْْْه   م  ل  ك  ْْْْْْْال ح  ْْْْْْْى ف  ي    أ ت  ْْْْْْْد   و ا  ن  ب ت ح 

ْْْْل    ْْْْن  ك  ق ْْْْ       إع  ْْْْد  و  ي  ْْْْا    ْْْْ   م  ي   ح 
 ج
 

ْْْْْْْا     ف  ْْْْْْْال    و  ال خ  س  ر  ْْْْْْْه  ال  و ب  ْْْْْْْد  ب   ي 
د   ر  ْْْْْْْه  و  ْْْْْْْن  ف ي  ْْْْْْْه  ب ع  ف  ْْْْْْْان  ح     إ ن  ك 
ْْْْْْْه   ل  ْْْْْْْه  ق ْْْْْْْد  حم  ن  و  ْْْْْْْال  ك  ت م  ْْْْْْْ   اح   م 

ْْْ ف ْْْي     او ه م  ْْْ   و  م  ْْْب  ق ْْْد  ج  ي  ط  ْْْن  ال خ   ي 
 ج
 ج

 .أو اسم راو   ،اسم   ةدياز  :باإلضافة 
 :-تعالى رحمه هللا-نعم يقول الناظم 

 "خفي الرسال والم يد  في السناد"
عليححه -يعنححي فححي متصحح  ا سححانيد، أمححا خفححي اإلرسححال فاإلرسححال انقهححاق فححي السححند، مححا يرفعححه التححابعي إلححى النبححي 

ى محا تقحدم احو اإلرسحال الظحاار، ومحا يرويحه محن لحم يحدرك عصحر محن رو  عنحه فحي اإلسحناد علح -السحالمالصالة و 
وا عرفنحا   تزيد عن أربا ححا ت،  رسال، حال الراوي ما من يروي عنهاوا انقهاق ظاار، ودد يهلق عليه اإل وا 

أو لقيحححه، أو  ،ا منحححهإمحححا أن يكحححون دحححد سحححم يخلحححو:  نحححه   ؛ا نقهحححاق ربحححا الححححا ت عرفنحححا أن نفحححر  بحححين أنحححواق ا
؟ مححاوالححم يسححما منححه اححوا  فحح ن كححان  بححت سححماعه منححه لححبعا ا حاديححث  ححم رو  عنححه مححا ،م يعاصححرهأو لحح ،عاصححره
،  م رو  إوا  بت أنه لقيه ولم يومد ما يدل على أنه سما أو لم يسما ،ا أنه تدليكفي خال مااوا  ااتفاد  تدليك 
حح عنححه ممححا يتعلححق بالسححماق أو  او  إ بات حح ات أنححه عاصححره ولححم ي بححت   نفي ححتححدليك، إوا  بحح ابصححي ة محتملححة اححوا أيض 

نحه تحدليك : إلكحن لحو دلنحا ،قولحهبتدليك، كابن الصحالا ومحن يقحول  :اللقاء فاوا او المرس  الخفي، وبعضام يقول
ولححم مدلسححين، صححاروا  -السححالمعليححه الصححالة و -عححن النبحي  وامميححا المخضححرمين إوا رو  : إنبممحرد المعاصححرة دلنححا

اححوا اححو  ،وعاصححروه، اححوا لححيك بتححدليك ،ام لححهلقححائ ناححم عاصححروه ولححم يلقححوه  بححت عححدم  يوصححفوا بالتححدليك نعححم؛
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الخفححي والوصححف باإلرسححال  ،امححا نوعحان ،اإلرسحال الخفححي، واححوا اححو الحوي يفححر  بححه بححين التحدليك واإلرسححال الخفححي
ان الحراوي لححم يححدرك ولححم يعاصححر مححن رو  أمححا إوا كحح ن التححدليك عيحب فححي الححراوي،  لتححدليك؛مححن الوصححف با  اأسح

ن إنه تدليك، كما وكر ولحك ابحن عبحد البحر فحي مقدمحة التمايحد، فح  :ودال ،لمن شو اظاار، خالف   انقهاقعنه فاوا 
وشحححيخه الحححوي رو  عنحححه بصحححي ة موامحححة محححات سحححنة  ،عرفنحححا أن احححوا ولحححد سحححنة مائحححةيعنحححي  ،ت بحححت المعاصحححرة..لحححم 

 لمححن شححو ا، خالف ححنححه تححدليك، و  إرسححال خفححي: إاححوا   يمكححن أن يقححال ،إشححكال هتسحعين، اححوا انقهححاق ظححاار مححا فيحح
ححح ممحححن وكحححره ابحححن عبحححد البحححر فحححي مقدمحححة التمايحححد دحححال: احححوا كحححالم لحححيك  ،اإنحححه إوا كحححان بصحححي ة موامحححة يسحححمى تدليس 

وامة فاوا بصحيل، إوا  بتت المعاصرة ولم ي بت اللقاء و  السماق يعني ما ا حتمال القائم ورو  عنه بصي ة م
والسححماق لححم ي بححت فيححه شححيء   ينفححي و   ،ممححرد معاصححرة إرسححال خفححي، إوا  بححت اللقححاء، اللقححاء  بححت ،إرسححال خفححي

ح ،ي بحت تححدليك،  اورو  بصحي ة موامححة فح ن اححوا تحدليك، إوا  بححت السحماق ورو  عنحه مححا لحم يسححمعه منحه فاححوا أيض 
 يقول:

ْْْْْْْْْْْْْْْا    ْْْْْْْه الرسْْْْْْْال  و الخ    وعْْْْْْْْْْْْْْْدم السْْْْْْْْْْْْْْْما  واللق ْْْْْْْدو ب ْْْْْْْا   يب  ج  ف
 اآلن الناظم يقول:  ؟اآلن الناظم يوافق ابن الصالا وا   يخالفه

ْْْْْْْْْْْْْْْا    ْْْْْْْا       وعْْْْْْْْْْْْْْْدم السْْْْْْْْْْْْْْْما  واللق ْْْْْْْه الرسْْْْْْْال  و الخف ْْْْْْْدو ب  ج  يب
  ...ابن الصالا ير  أن ما يرويه المعاصر. ؟نعم

 . .طالب:.....
 و؟ا من

 . .طالب:.....
  ؟كيف

 . .طالب:.....
فحر  بحين رأي ابحن الصحالا وبحين محا ححرره ابحن حمحر ممحا دوناحا، اآلن عنحدنا ن ا ينفحي محااو م ،ما ينفي ما دوناا

الخفحححي  اإلرسحححالبحححين فحححر   هفيححح  ن علحححى كحححالم ابحححن الصحححالا محححا ؛يقتضحححي الفحححر  بحححين التحححدليك واإلرسحححال الخفحححي
 فر . هفي والتدليك، ما

ْْْْْْْْْْْْْْْا    ْْْْْْْا       وعْْْْْْْْْْْْْْْدم السْْْْْْْْْْْْْْْما  واللق ْْْْْْْه الرسْْْْْْْال  و الخف ْْْْْْْدو ب  ج  يب
ححاأو عححدم السححماق و  لاححوا المححروي بخصوصححه سححماق واللقححاءعححدم ال واللقححاء   ينفححي ونفححي عححدم السححماق  ؟اللقححاء مهلق 

  ؟نعم المعاصرة،
 . .طالب:.....

  :المعاصرة ما فياا إشكال، لكن دوله
ْْْْْْْْْْْْْْْا     ج  ...................................    وعْْْْْْْْْْْْْْْدم السْْْْْْْْْْْْْْْما  واللق

 يقول: ؟لعالدة الراوي بشيخهبالنسبة  اأو عموم   ؟ا  المقصود به لاوا المروي 
ْْْْْْْْْْْْْْْا    ْْْْْْْا       وعْْْْْْْْْْْْْْْدم السْْْْْْْْْْْْْْْما  واللق ْْْْْْْه الرسْْْْْْْال  و الخف ْْْْْْْدو ب  ج  يب
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ن المحراد : إنقحول ،ويوافقه عليه ،اوا ا ص  ،ن الحافظ العرادي ينظم كالم ابن الصالاإ :يعني إوا أردنا أن نقول
ن  بححت السححماق واللقححاء فححي  يححره،  وحينئححو    فححر  عنححده بححين التححدليك بححه عححدم السححماق واللقححاء فححي اححوا المححروي، وا 

وا دلنا  -بحهيظاحر - يبدو به" ،وا  بات ما دون ولك من المعاصرة ،اعدم السماق واللقاء مهلق   :واإلرسال الخفي، وا 
 فيما يتعلق بخفي اإلرسال. انتاينااإلرسال الخفي،  "الخفا الرسال  و 

ْْْْْن د   ْْْْْي الس  ْْْْْم  ر او  ف  ة  اس  ْْْْْاد  ي  ْْْْْ  ا     ك 
ْْْْْْْه  و ا  ن  ب ت   م  ل  ك  ْْْْْْْال ح  ْْْْْْْى ف  ي    أ ت  ْْْْْْْد   ح 

ْْْْل    ْْْْن  ك  ق ْْْْ       إع  ْْْْد  و  ي  ْْْْا    ْْْْ   م  ي   ح 
 ج
 

د    ر  ْْْْْْْه  و  ْْْْْْْن  ف ي  ْْْْْْْه  ب ع  ف  ْْْْْْْان  ح     إ ن  ك 
ْْْْْْْه   ل  ْْْْْْْه  ق ْْْْْْْد  حم  ن  و  ْْْْْْْال  ك  ت م  ْْْْْْْ   اح   م 

ْْْ ْْْ    او ه م  م  ْْْب  ق ْْْد  ج  ي  ط  ْْْن  ال خ  ي  ف ْْْي     و 
 ج
 ج

سححناد لححنفك الحححد اسححناد  زيححادة اسححم راو  تمححد إ ويححرو  اإلسححناد  ،يث يححرو  اإلسححناد ا ول مححن هريححق خمسححةلحححديث وا 
عحن هريحق  يرويحه مسحلم مح ال   اكحان الححديث خماسحيا  محا وفي أ نائام سادك، بد    ،ال اني من هريق اا ء الخمسة

، إ  أنه فك اإلسنادوروي عند  يره بن ،خمسة  :نفتحرا المسحخلة فحي ححديث بعد شحيخ مسحلم وشحيخ شحيخه زيحد راو 
 ،عحن علقمحة ،عحن محمحد بحن إبحراايم ،عن يحيى بن سحعيد ،حد نا سفيان :دال ،حد نا الحميدي (بالنيات ا عمال)

إلححى ...سححعيد   الححث عححن يحيححى بححن عححن الحميححدي عححن سححفيان عححن راو   :لكتححبفححي كتححاب مححن ا هومححدنا ،عححن عمححر
 دال: ،زائد مد راو  بين الرواة و   ،آخره، سند عال وسند نازل

ْْْْْ ا  يْْْْْادة اسْْْْْم راو  فْْْْْ  ي السْْْْْندك
ْْْْْْْه ورد   ج ْْْْْْْن في ْْْْْْْه بع ْْْْْْْان ح ف  إن ك

 

ْْه " (عححن)وي ومححن رو  عنححه صححي ة االححر بححين إوا كححان اإلسححناد النححاد  يححروي فيححه فححي مكححان الزيححادة  إن كْْان ح ف
يعني اآلن بحتحكم  يامحا؟  ن  ،"فيه ورد" وليك فيه تصريل بالتحديث ،(عن)اإلسناد الناد  فيه  ييعن "(عنْ)ب
اإلسحناد الزائحد فيحه  ، ن الزائحد ويكون الحكحم للزائحد؛فيكون احتمال فيه سق  انا،  ،صالفي ا ت اليست نصا  (عن)

ح (عحن)و ،عنحد أاح  العلحموالزيادة من ال قة مقبولة  ،قةزيادة من   ن " ،الحكحم للزائحد اإو   ،فحي ا تصحال اليسحت نصا وا 
ححد ني فحالن، كلحه تصحريل  :يقحول ،اسحمعت فالن ح :يعني السند الناد  الخماسي كله حد نا فالن دال "بتحد   أتى

 .بالتحديث والسماق
ْْْْْْْه ْْْْْْْالحكم ل ْْْْْْْى ف ن بتحْْْْْْْدي   أت  ...................................  ج  وا 

 

 للناد .
................................... 

 

 مْْْْْْْ  احتمْْْْْْْال كونْْْْْْْه قْْْْْْْد حملْْْْْْْه 
 

رواه وتحملححه  ل علححى أن كحح  راو  والنححاد  سححيق بصححي ة تححدلمححاوا؟  ن اححوا الزائححد مشححكوك فيححه،  ،الحكححم للنححاد 
حح واححي أن اححوا  ،إوا أتححى بالتحححديث فيححه زيححادة علححم امباشححرة بصححي ة صححريحة ممححن فودححه، والزائححد مشححكوك فيححه، وأيض 

أ بحت سحماق احوا محن احوا، والحوي محاء بالواسحهة أ بحت السحماق وا   أ بحت عحدم  ،تالراوي رو  عحن احوا يعنحي م ب ح
 والم بت مقدم على النافي. ،وواك نفى السماق ،ت السماقاوا أ ب ،السماق؟ يعني نفى السماق

ْْْْْْْه ْْْْْْْالحكم ل ْْْْْْْى ف ن بتحْْْْْْْدي   أت  ...................................  ج  وا 
 

 ؟اوا مقهوق بها  لكن 
 . .طالب:.....
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ن صرا بالتحديث حكمنا لإن كان بالعنعنة حكمن ،بالتفصي  ،   ا للناد .لزائد، وا 
 . .طالب:.....

  .أي نعم
 . .ب:.....طال

حح (عححن) ن  ؛علححى مميححا ا حتمححا ت ،المسححخلة مححن أصححلاالححك  اآلن يصححور كمححا أناححا  ،فححي ا نقهححاق اليسححت نصا
لكناحا   تعنحي  ،علحى ا تصحال بالشحرهين ةمحمولح اأناح نحا فحي بححث العنعنحة ما او بحَ  ،ا تصالفي  اليست نصا 

ليسححت مقهحححوق باححا فحححي مسحححخلة الف ، تعنحححي ا تصححال  (عححن)أن ا تصححال مقهحححوق بححه، كمحححا أن الزائححد   يعنحححي أن 
اح  نحكحم بحخن احوا خهحخ  ،يعني اآلن السند الناد  كله مصرا فيه بالسحماق "ما احتمال" يءيمولولك  ،الماتين

 حتمحال أن يكحون اححوا الشحيخ رواه عحن ولحك الشححيخ  لمحاوا؟ ،مائحة بالمائححةالزائحد؟   نحكححم بخنحه خهحخ  ؟مائحة بالمائحة
 .قيه فرواه ب ير واسهة م ل ،بواسهة

ْْْْْْْه ْْْْْْْالحكم ل ْْْْْْْى ف ن بتحْْْْْْْدي   أت    م  احتمال.........................    وا 
 .يعني اوه كلاا ليست مقهوق باا

................................... 
 ............................ عن كل   

 مْْْْْْْ  احتمْْْْْْْال كونْْْْْْْه قْْْْْْْد حملْْْْْْْه 
................................... 

 

فيسححخله  ،واحم يحرصحون علححى العلحو ، حم يتيسحر لححه أن يلتقحي بححه ،نحي كح  واحححد منامحا يرويحه عححن شحيخه بواسححهةيع
 ويحدث به ب ير واسهة. هعن

ْْْْ    إ  حيْْْْ  مْْْْا  يْْْْد وقْْْْ  عْْْْن كْْْْل     ..............................اوهم 
 

 يث   يعرا من حديث فالن.وأن الحد ا،  ومه لا ،من أئمة الحديث أن زيادة اوا خهخيعني إوا ن  إمام 
ْْْْ    إ  حيْْْْ  مْْْْا  يْْْْد وقْْْْ  عْْْْن كْْْْل     ..............................اوهم 

 

 .حد؟ ليك لك  أحد، إنما او لألئمةلك  ألكن ا  اوا 
ْْْ    ...............إ  حي  ما  يد وق   وفْْْي  يْْْن الخطيْْْب قْْْد جمْْْ  اوهم 

 ج

 في المزيد في متص  ا سانيد، وهللا أعلم. اوألف أيض   ف في خفي اإلرسالف في اوين النوعين، أل  يعني أل  
    له وصحبه أممعين.نبينا محمد وعلى آ ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 

 


